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Soluções com o DNA da Administração Pública
Há 49 anos no mercado, a Prodesp tem um profundo conhecimento da administração
pú-blica e também da tecnologia. Esse é um diferencial importante. Afinal, as melhores e
mais criativas soluções nascem da sintonia entre o cliente e a empresa prestadora de
serviços de TI. Nossa missão: contribuir para a eficiência do setor público e para a
simplificação da vida do cidadão por meio de soluções tecnológicas inovadoras. Nossa
visão: ser referenciada pela excelência no provimento de soluções para o setor público.
Nossos valores: foco no cliente, compromisso com resultados, inovação, ética e senso de
urgência.
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O que é
Solução de gestão em saúde pública que integra e controla todos os setores relacionados à saúde, desde prontuário, acompanhamento de consultas,
exames e procedimentos até o controle de estoque e dispensação de medicamentos.
Por meio de ferramenta de BI (Business Intelligence), gera informações estruturadas - do resumo executivo ao detalhe.
Baseada nos pilares
•
•
•
•

Metodologia
Recursos Humanos
Recursos Organizacionais
Infraestrutura de Tecnologia da Informação.

Suporta todas as atividades relacionadas à Saúde, com foco em Gestão do
Paciente, Gestão de Leitos e demais recursos, de forma a permitir o acompanhamento do histórico do paciente com o registro de todos os eventos
médicos, procedimentos e exames feitos, independentemente da localidade
onde o procedimento foi realizado.
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Fornece uma Visão Executiva consolidada de todas as unidades, subsidiando
a tomada de decisões estratégicas.

Para quem?
Tipo de Cliente:
Para Hospitais, Clínicas, Centros de Diagnóstico e Laboratórios com algum tipo de relacionamento com o Sistema de Saúde Pública do Estado de São Paulo
Tamanho/Porte:
Organizações de todos os tamanhos
Maturidade do Cliente:
Organizações de qualquer grau de maturidade

Características básicas
Solução composta por sistemas especializados interligados que implementam:
•
Controle e visualização do prontuário do paciente
•
Controle de leitos
•
Gestão de recursos humanos
•
Registro de procedimentos
•
Controle de relatórios médicos
•
Controle da cadeia de suprimentos
•
Prescrição e dispensação de medicamentos
•
Controle laboratorial
•
Controle de faturamento
•
Relatórios executivos, gerenciais e operacionais
•
BI com foco em pacientes, leitos e recursos
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Benefícios
•
•
•
•
•

Identificação única do paciente
Agilidade no atendimento
Criação do Registro Eletrônico do Paciente para acompanhamento de seu histórico médico
Uso racional dos recursos disponíveis
Eficiência nos processos de aquisição de medicamentos e demais insumos

•

Solução de Saúde desenvolvida por profissionais da área de Saúde Pública, com foco no
paciente, que traz aos gestores todas as informações necessárias para auxiliar a tomada
de decisão de forma assertiva, no menor tempo possível
Hospitais que utilizam esta solução diminuíram o tempo de espera dos pacientes, ampliaram o índice de acerto dos procedimentos, aperfeiçoaram a utilização de recursos e
diminuíram os gastos por paciente atendido

Destaques
•

Forma de Comercialização
Dada a complexidade desta solução, o processo de contratação se inicia com um levantamento feito por uma equipe especializada da Prodesp que, entre outras informações, identificará:
•
Quantidade de Leitos, Internações Anuais, Atendimentos Ambulatoriais, Procedimentos
Cirúrgicos e Partos
•
Quantidade de Médicos, Enfermeiros e demais profissionais da área de saúde
•
Principais Processos e Procedimentos
•
Principais necessidades da entidade
•
Distribuição Geográfica
•
Infraestrutura de Tecnologia da Informação
Após a coleta e análise das informações, o cliente receberá uma proposta técnica abordando:
•
Estratégia de Implantação sugerida
•
Lista com sugestão de módulos a serem implantados
•
Necessidades de Infraestrutura identificadas
•
Macrocronograma sugerido
•
Condições comerciais

Outros Produtos e Serviços
Para possibilitar que seus clientes direcionem todo o foco e energia ao seu negócio, a Prodesp desenvolveu um conjunto de produtos e serviços que abrangem todas as atividades
relacionadas à Tecnologia da Informação. São soluções que utilizam as melhores práticas de
mercado, com preços adequados ao nível de disponibilidade, padrão tecnológico e qualidade
necessária.
Veja alguns produtos:
•
Hospedagem Virtualizada
•
Outsourcing
•
Webgov – Solução de e-mail corporativo
•
Folha de Pagamento
•
Impressão de Grandes Volumes
•
Gestão de Filas - Poupafila
•
Gestão de Qualidade - Sintonia

